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Abstract 

The nature of marketing, customer acquisition and commercialization of academic 

technology in society through the conversion of knowledge and research into innovation and 

the production of goods and the provision of services requires that this be done through close 

interaction and communication between academia and society. The purpose of this study is 

to provide a framework for explaining the factors affecting marketing, customer acquisition 

and commercialization of educational technology of University of Mazandaran and the sale 

of its educational services to the community. For this purpose, after reviewing the relevant 

thematic literature and extracting the main and sub-variables, using the opinions of 12 

experts to evaluate, localize and determine and explain the variables extracted by the Fuzzy 

Saaty Delphi technique and determine the structural relationships between them using 

DEMATEL technique. Findings show that among the 21 selected localized variables related 

to marketing and customer acquisition of educational technology in the form of four main 

variables (Hardware, Software, Brainware and Organizationware), book variables and their 

contents, and teaching skills were as the most effective casual varriables, and the variables of 

start-ups in Incubators, Technology Transfer Office, and student education site in industry, 

have been the most effective dependend variables. Finally, in order to succeed in marketing 

and attracting the demand of educational technology customers in University of Mazandaran, 

while considering all varriables, it is requiring to attend the casual varriables on starting and 

supporting Entrepreneurship and Innovation Centers, Technology Transfer Office, ... even at 

the International level suitable for different scientific disciplines. 
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 چکيده
هی در جامعه از طریق تبدیل دانش و تحقیقات به نوآوری و افناوری دانشگ سازیتجاریطبیعت بازاریابی، جذب مشتریان و 

ی شود. کند که این کار از طریق تعامل و ارتباط نزدیک بین دانشگاه و جامعه عملیاتتولید کاالها و ارائه خدمات ایجاب می
فناوری آموزشی دانشگاه  سازیتجاریعوامل مؤثر بر بازاریابی، جذب مشتریان و  رچوب تبیینهدف پژوهش حاضر، ارائه چها

منظور پس از مرور ادبیات موضوعی مربوط و استخراج متغیرهای مازندران و فروش خدمات آموزشی آن به جامعه است. بدین
وسیله شده بهین و تبیین متغیرهای استخراجسازی و تعیخبرگان به ارزیابی، بومینفر از  12 از نظراتاصلی و فرعی با استفاده 

اند که هداد نشانها با استفاده از تکنیک دیمتل شده است. یافته هاآنتکنیک دلفی ساعتی فازی و تعیین روابط ساختاری بین 
افزاری، سختمتغیر بومی منتخب مرتبط با بازاریابی و جذب مشتریان فناوری آموزشی در قالب چهار متغیر اصلی ) 21از بین 

عنوان اثرگذارترین و های تدریس بهو مهارت هاآنها و محتویات افزاری(، متغیرهای کتابافزاری، مغزافزاری و سازماننرم
عنوان اثرپذیرترین نوپا در مراکز رشد، مرکز ارتباط با صنعت و پایگاه آموزش دانشجویان در صنعت، به هایشرکتمتغیرهای 

توفیق در بازاریابی و جذب تقاضای مشتریان فناوری آموزشی در  منظوربهاست که  شده توصیهدر پایان اند. متغیرها بوده
اندازی و تقویت مراکز کارآفرینی، دانشگاه مازندران، ضمن توجه به همه متغیرها، الزم است به متغیرهای علی مؤثر بر راه

 های مختلف علوم توجه شود.ی متناسب با شاخهالمللنوآوری، انتقال فناوری و . . . حتی در تراز بین
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 مقدمه .1
یندی پیچیده و مستلزم ایفای نقش بازیگران تکنولوژی؛ فرآ سازیتجارییند بازاریابی، جذب تقاضای مشتریان و فرآ

هایی از فناوری نیازمند مهارت سازیتجارییابی و های متفاوت است. فرآیند بازاریابی، مشتریبا توانمندی مختلف
ها، از طریق (. امروزه دانشگاهMiusayi, 2008) باشدمی و ... ای بازارقبیل: توسعه محصول، ارزیابی بازار، راهبرده

های تقاضامحوری را برای حلداده و راه ها توسعهدانش را در تمام زمینه تحقیقات کاربردی و بنیادی، مرزهای
 & Guerrero, Cunnimgha) نمایندگیر بشر است، ارائه میصورت ملی دامنهایی که بهمدیریت بر چالش

Urbano, 2014) .عنوان گاه بههای اخیر، از دیدگاه اقتصادی دانش در بعد جهانی، نقش سنتی دانشدر مهروموم
ها برای شده که دانشگاه گرفته است و این دیدگاه تقویت دهنده دانش، مورد تجدیدنظر قرارتولیدکننده و اشاعه

عنوان ها بهدانشگاه .(Kalar & antoncic, 2015) دتبدیل و فروش دانش خود به جامعه و بازار باید بکوشن
اند. ه و مدیران ارشد همواره به فکر تفکر آکادمیک بودهداد نشانهای ذخیره دانش، به رویش علم توجه ویژه پایگاه

ها در ای را طلب کند. دانشگاهابداع جدید و مبارزات تازه هایروشپیشرفت اقتصادی مبتنی بر شناخت و دانش باید 
یافته کمک رسیدن به صنایع توسعه در هاشرکتنهاد آموزشی، همواره به  عنوان یکشان بهماورای نقش سنتی

 بنیان، نقش اساسی نوآوری فنی در توسعه اقتصادی را تاظهور اقتصاد دانش. (Kalar & antoncic, 2015) اندکرده
عنوان ابزارهایی برای به ایمالحضهقابل طورهای تحقیقاتی بهن حوزه، دانشگاهاهمیت ساخته است. در ایحدودی بی

 ,Decter) اندشده گیرد، شناختهدانش مؤثرتر انجام می ان مجرایی که از طریق آن مبادلهعنوانتقال فناوری و به

Bennett & Leseure, 2007دانشجویان، صنایع موجود در جامعه  ؛های آموزش در دانشگاهکنندگان اصل(. مصرف
های دولتی که ها و سازمانباشند و ارگان هاآنتوانند متولی ها میهای ضمن خدمتی که دانشگاهدر قالب آموزش

بتاً بخش نس ،های آموزشیباشند. خواستهشود، میبرگزار می هاآنها برای های آموزشی آزاد توسط دانشگاهدوره
 ،آموختگان دانشگاههای دانشجویان است و همگی بر این هدف مبتنی هستند که دانشوسیعی از خواسته

ای باشد که گونهها باید بهآموزش دانشگاه ،های الزم برای ادامه مسیر شغلی خود را دارا باشند. به بیانی دیگرقابلیت
خوبی انجام دهند. این خواسته کلی با خواسته به ،شوداده مید هاآنوظایفی که به  ،التحصیلیبتوانند پس از فارغ

 (. Saeedi, 2010) ها هستند، نیز همسو استآموختگان دانشگاهکننده دانشهایی که استخداماصلی صنایع و ارگان

وضعیت نوز ایران هدر  ،دیگر هایدانشگاهاه مازندران مانند خیلی از شده در دانشگبا توجه به مطالعات انجام
 وصاً درخص ی وجود ندارد،فناوری آموزش سازیتجاریبازاریابی و توجه به مشتریان دانش و  زمینه مناسبی در

توانند از که میلیدرحا .مشاغل دولتی هستند دنبالبهها آموختگان این رشتهتر دانشهای علوم انسانی که بیشرشته
مچنین آفرین باشند. هعلوم و فناوری نیز نقش سازیتجارینه زمی مات درای یا حوزه خدرشتهطریق مطالعات بین

دارد. ه وجود نشی را تشریح کند، متأسفانفناوری آموز سازیتجاریای که بتواند هنوز چارچوب منسجم و آماده
شتریان و ، جذب مازاریابیبدر پژوهش حاضر به شناسایی و تبیین روابط علی و معلولی عوامل مؤثر بر  ،روازاین

 .شد خواهدها پرداخته فناوری آموزشی دانشگاه سازیتجاری
 

  . مرور ادبيات2

     یفناوري آموزش سازيتجاري. بازاریابی و 2-1

و مؤسسات در راستای تأمین  هاشرکتها، دهی حرکت سازمانعنوان یک عامل مهم در جهتهمواره به ،بازاریابی
ها از توجه و تمرکز عملکردشان موردتوجه بوده است. در طی زمان، سازمانهای مشتریان و طبعاً بهبود خواسته

کنندگان تغییر جهت به سمت شناسایی و تأمین نیازهای مشتریان و مصرف ،صرف بر روی تولید کاال و ارائه خدمت
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و پژوهش به  شامل فرآیند تبدیل دانش ،فناوری سازیتجاریبازاریابی و »(. Mahdieh & Karimi, 2016اند )داده
 هایشرکتتواند هم توسط عرضه در بازار است. این کار میهای صنعتی قابلیک اختراع، محصول و یا فرآیند

منجر به نوآوری در محصول و  ،موفق سازیتجاری«. جدید صورت گیرد هایشرکتموجود و یا از طریق ایجاد 
، مشارکت سازیتجاریطبیعت فرآیند بازاریابی و  (.Jameson & O'Donnell, 2015گردد )نوآوری در فرآیند می

کند و در طی این فرآیند، بخش دانشگاهی و بخش صنعت را در تبدیل نتایج تحقیقات به نوآوری در بازار اقتضاء می
گیرند نتایج حاصل از تحقیقات در مراحل مختلف توسعه آن بین این دو بخش مورد مبادله و انتقال قرار می

(Fakoor, 2009 سایر .)را فرآیند تبدیل فناوری به محصوالت موفق  سازیتجاریبازاریابی و  ،نظرانصاحب
را فرآیند تبدیل علم و فناوری، تحقیق جدید و اختراع به محصول یا  سازیتجاریدانند. همچنین، اقتصادی می

(. برخی Hashemnia, Emadzadeh, Samadi & Saketi, 2009اند )ارائه به بازار دانسته فرآیند صنعتی قابل
 ،اساسبرایناند. منظور ارائه و انتقال دانش به سایرین دانستهبازاریابی فناوری را استانداردسازی عملیات تولید به

ری کارگیمنظور بهشامل انتقال دانش و فناوری از یک فرد یا گروه به فرد یا گروهی دیگر به ،فناوری سازیتجاری
 ،فناوری سازیتجاریشود. در حقیقت مفهوم ، محصول و یا یک روش انجام کار، تعریف مییندآن در سیستم، فرآ

 & Bijani, Fallah Haghighi, Karami, Asgari Ghodsشود )به انتقال فناوری بسیار نزدیک دانسته می

Zand,2015و کیفیت  (. فناوری همیشه نقشی مهم در خلق ثروت برای کشورها و تأثیرگذاری بر استانداردها
زمینه  (. نزدیک به دو دهه از تحقیقات علمی گسترده درBornaee & Ghorbanali, 2008زندگی داشته است )

باال وارد بازار  هایقیمت باگذرد، اما کمتر از هفت سال است که محصوالت تجاری مبتنی بر آن، فناوری نانو می
تجاری مبتنی بر آن علم، ما را به درک بهتری از فناوری اند. دلیل فاصله بین تولید علم و تولید محصوالت شده

دانش از طریق  سازیتجاریکردند که  تأکیدها بر این موضوع برخی پژوهش. (Romero, 2015کند )رهنمون می
تواند ازجمله ابزارهای مؤثر برای جذب شرکای های مشترک تحقیقاتی میتجاری دانشگاه و پروژه هایشرکت

ها فراهم سازد کردن منابع درآمدی دانشگاهتواند زمینه الزم را برای متنوعد. این امر میصنعتی تلقی شو
(Hashemnia et al., 2009 .)مد عنوان درآبه ،هاتأمین منابع مالی دانشگاه هایبودجه عمومی دولت و سایر راه

یند تأمین منابع مالی آموزشی از این منابع با عنوان تابع تولید درآمد دانشگاه صحبت شوند و در فرآدانشگاه تلقی می
شود. تغییر در الگوی تأمین منابع مالی )تابع تولید درآمد( به تغییر در چگونگی تخصیص این منابع در درون می

ا برای مقابله با تغییرات و هشود. چراکه دانشگاهدانشگاه )الگوی تخصیص منابع مالی درون دانشگاه( منجر می
های دیگر تأمین راه دنبالبهکاهش بودجه عمومی دولت و همچنین اهدافی مانند ارتقای شأن و منزلت دانشگاه، 

اصطالح درآمدزایی کنند. های غیردولتی متکی شوند و بهرفته به بودجهها باید رفتهمنابع مالی خواهند بود. دانشگاه
توجه مدیران و تخصیص دهندگان  ،که در تخصیص درآمدهای اختصاصی درون دانشگاه دش خواهداین امر موجب 

ها وجود دارد. منابع خاصی معطوف شود. چهار راهکار کلی کسب درآمد اقتصادی در دانشگاه عوامل بهبودجه 
 (. Saeedi, 2010وکار )کسب مدی ناشی از آموزش، پژوهش، مهارت ودرآ

 

 زارابی و کشش با. توليد علم، بازاری2-2

باشند. علم، پایه بر پایه اکتشافات علمی جلوتر از خود استوار می ،تکنولوژیهای اخیر بسیاری از تحوالت و پیشرفت
کند. تولید علم مبنایی را و توسعه فنّاورانه نیز بازارهای جدید را خلق می آوردوسعه فنّاورانه را فراهم میو اساس ت

شود. وسیله بازاریابی و کشش بازار نیز تحریک و ایجاد میآورد. توسعه فنّاورانه بهبرای فشار تکنولوژی فراهم می
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این مؤثرترین راه برقراری پیوند ساختن نیاز یا تقاضای بازار است. بداع یک تکنولوژی، رفع و برآوردهاغلب هدف از ا
شود. دو سازوکار، کنندگان ایجاد میوسیله مصرفموارد، کشش بازار به وژی و بازار است. البته در بیشترمیان تکنول

کردن این شوند و یکپارچهییر فنّاورانه میهم موجب تحریک نوآوری و تغ فشار علم و کشش بازار یا دفع و جذب، با
داده در قرن نوزدهم و بیستم، با (. وقایع رخTorang & Madhooshi, 2014دهد )ناوری را شتاب میدو، تغییر در ف

که علم، در بسیاری از مواقع،  داد نشانخوبی به ،برقراری ارتباط تنگاتنگ بین فشار علم و کشش بازار فناوری
د بازارهای جدیدی را خلق کرده است. درواقع نوبه خوزیربنای توسعه فناوری را فراهم آورده و توسعه فناوری نیز به

های اولیه ایده کهایگونهبهآورد. اوری را فراهم میهای فشار برای توسعه فن، زمینهگسترش و توسعه علوم مختلف
دمات جدید تبدیل ها به محصوالت و خوجود آمده و از طریق نوآوری تکنولوژیکی، این ایدهها بهدر برخی از حوزه

شوند. اما از سوی دیگر، در جهت پاسخگویی عملی به یک نیاز، وارد بازار می سازیتجارییند د و در فرآشونمی
ترتیب  این شوند. بهدر بسیاری از موارد توسط کشش بازار تحریک و تقویت می ،تحوالت و تغییرات تکنولوژیکی

ای که برای یک کاال وجود مشتریان و بازار بالقوهمنظور پاسخ به نیازهای معموالً به هاشرکتکه توسعه فناوری در 
شدن یک نیاز از سوی یابی و کشش بازار فناوری، با طرح(. در بحث بازارBijani et al., 2015گیرد )شکل می ،دارد

 مسئله، توسعههای مناسب حلبا استفاده از مدل بازار، سازمان به شناسایی و درک نیاز بازار و مشتریان پرداخته و
رو، دو عامل کشش بازار و فشار دهد. ازاینای انجام میفناوری را از طریق انجام تحقیقات پایه، کاربردی و یا توسعه

حال هرکدام از این دو عامل علم و فناوری به همراه یکدیگر به تغییر و تحوالت تکنولوژیکی کمک کرده و درعین
دهند ر و تحوالت فناوری تشکیل میلذا یک حلقه مثبت را در تغیی رسانند ویکدیگر نیز یاری می ءبه توسعه و ارتقا

(Stefano, Gambardella & Verona, 2012.) 

 

 . فناوري آموزشی2-3
ر تعامل دتمایز آن متوان ترکیبی از ابزارهای فنی و دانش فنی برای ساخت دانست که چهار جزء فناوری را می

های انسانی یییه تواناکننده برای توسعه اقتصادی هستند. درواقع ماشین و تجهیزات در ساعاملی تعیین ،با یکدیگر
کلی  طورگردند. بهدهی منسجم سبب توسعه اقتصادی میبه همراه اطالعات و دانش فنی با مدیریت و سازمان

 با و تولید کاال ان و ظرفیت طراحیتو هاآنه عناصر و عواملی است که با ترکیب توان گفت فناوری مجموعمی
آالت و یا عوامل افزاری مانند تجهیزات و ماشینتوانند عوامل سختگردد. این عوامل میخدمات فراهم می

بندی کرده است صورت زیر تقسیمافزاری چون دانش فنی باشد. زلنی در مقاله خود اجزای فناوری را بهنرم
(Zeleny,2012.) 

ی افزارها ابزارهاآالت. سختختار فیزیکی یا طرح منطقی، کارخانه یا تجهیزات و ماشینسا :افزارسخت. 1

ای از اصول و قواعد، خطوط راهنما و مجموعه :افزارنرم. 2فیزیکی و منطقی برای حصول اهداف هستند. 

 توجیه ایجاد وکاربرد : مقصود افزار(افزار )مهارتمغز. 3افزار. های الزم برای استفاده از سختالگوریتم

کار هحوی بنگیرد چه چیز در چه زمان و در کجا و به چه که تصمیم می افزار استافزار. این مغزافزار و نرمسخت

له زم، ازجمای از ساختار فیزیکی، سازمانی، اداری و فرهنگی المجموعه :(افزار )مدیریتسازمان. 4گرفته شود. 

انی مالگوهای ساز ارهای سنجش،و استانداردها و ابز های موردنیاز، محتوای شغلیمهارتای، مقررات کاری و وظیفه
 و فرهنگی.
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 . آموزش و مشتریان آن2-4

 ،کنندهگیری رفتار مشتریان دخالت دارند. یکی از این عوامل مهم و تعیینعوامل مختلف و متعددی در شکل
موضوعی است که  ،پذیریخواهی و آموزشزشفرهنگ آموهاست. فرهنگ و اعتقادات مشترک مرتبط با رفتار آن

 Taghdimi, Moshabbaki, Salehiنماید )ها و جامعه نقش مهم و اساسی بازی میهمواره در تعامل بین دانشگاه

Amiri & Navabakhsh, 2019 .)تحوالت سریع اقتصادی، ضمنی و فرهنگی در چند دهه اخیر و نیاز  دلیلبه
ثروت از دانش، احتیاج به یک بسترساز محور و تولید انسانی متخصص، ساختارهای دانایی ویکشور به تربیت نیر

گذاری علمی برای شود. سرمایهشدت احساس میکردن نیروی انسانی با استفاده آموزش بهمناسب جهت متخصص
طور فزاینده، بازده آن افزایش بهشود، بلکه تنها مستهلک نمیگذاری انسانی است که نهانسانی تنها سرمایه نیروی

ترین آن هایی الزم است که عمدهزمینه ،گیری نیست. برای تولید علم و دانشاندازه یابد و میزان آن قابلمی
وپرورش، از طریق ناپذیر است و نقش آموزشآموزش است. اهمیت بینش علمی و پژوهشی یک ضرورت اجتناب

باشد. برای نیل به توسعه متوازن و لمی و پژوهشی کامالً مشخص و واضح میآموزش مستمر، در تولید و توسعه ع
اهمیت ها حائزختلف جامعه توسط دانشگاههای مپایدار، تربیت نیروی انسانی متخصص، کارآمد و موردنیاز بخش

 (. عرضه خدمات آموزشی به متقاضیان و مشتریانAghapour, Shaabanali Fami & Alambeigi, 2007است )
های دانشگاه عنوان یکی از ارکان توسعه، با اشتغال و کسب درآمد در جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد. آموزشبه
 & Archerکند )عنوان یک نظام پویا، نقش هدایتی و رهبری مشارکت فکری مردم در اداره جامعه را ایفا میبه

Davison, 2008 ها و مسائل متعددی در دو دهه گذشته با چالش است که نظام آموزش عالی ایران، درحالی(. این
ها، کثرت و تنوع مؤسسات آموزشی، افزایش تعداد دانشجویان و وجود خیل مواجه شده است. گسترش کمی دانشگاه

ای مواجه دههایی هستند که نظام آموزش عالی ایران را با مشکالت عدیآموختگان بیکار ازجمله چالشعظیم دانش
 موفقیت در بازار کار و حفظ رابطهبودن از دانش و مهارت کافی، شرایط الزم برای کسب مندهساخته است. بهر

های اساسی نظام آموزش دانش روز از مسائل و دغدغه ها باشدن آموختههنگاملی و تحصیلی در کنار لزوم بهشغ
ی کشور در بازار کار منوط به عالها و مراکز آموزش آموختگان دانشگاهعالی کشور در این حوزه است. جذب دانش

باید در طول دوران تحصیل در دانشگاه ایجاد شود  هاآنهایی است که بخشی از ها و ویژگیتن تواناییداش
(Aghapour et al., 2007دانشگاه .)ز ن جدیدالورود را پذیرش و دانشجویانی را نیجویاها، هر ساله دانش

 ،روبرخوردار است. ازاین ایویژهاه مستمر توجه به کیفیت آموزشی از جایگکنند. در این چرخه التحصیل میفارغ
عامل در توسعۀ کشورها عنوان اثرگذارترین کنندگان بهان و مصرفافزایش کیفیت نظام آموزشی برای مشتری

 .  (Chuen Tse Kuah, 2011شوند )محسوب می
آن نقش مهمی برای ادامه  سازیتجاریکه توجه به فناوری آموزشی، بازاریابی و  دهدمی نشانمرور تحقیقات 

های بین دانشگاه و جامعه، انتقال دانش و فناوری و حرکت به همکاریامروزی دارد. در بحث  هایدانشگاهحیات 
ب با تقاضا و توانند با ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی که متناسها میسمت دانشگاهی کارآفرین، دانشگاه

 & Wynnدرخواست متقاضیان و مشتریان باشد به ارتباط و تعامل بیشتر بین دانشگاه و جامعه کمک نمایند )

Jones, 2017باید گفت که ایجاد دانشگاه  ،وسیله دانشگاه کارآفریندهی بهو سازمان هاسیستم زمینه ادغام (. در
المللی ویژه در سطح بیندر آموزش عالی، به سازیتجاریو فناوری و زمینه انتقال دانش  ای درعمده تأثیرکارآفرین 

ارائه بینشی نسبت به ادراک دانشگاهیان از یک دانشگاه  منظوربه(. Rhoades  & Stensaker, 2017داشته است )
و انتقال دانش و فناوری  های تحصیلی، تکنولوژیکی، فعالیتکارآفرین، الزم است در حوزه کارآفرینی دانشگاهی
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هدف کلی اشتغال دانشگاهی و خلق ثروت اقتصادی و  ای، با(. در مطالعهKalar & Antoncic, 2015انجام شود )
و با اهداف جزئی توسعه و شناسایی انواع ثروت  و صنعت؛ مروری بر ادبیات حوزه ارتباطات دانشگاه سازیتجاری

ها و دیگر کننده آن، تعیین اثر آن بر مراکز آموزشی، دانشگاهی عوامل تعییندانشگاهی و اشتغال دانشگاهی، شناسای
، مستلزم واگذاری امتیاز دانش دانشگاهی سازیتجاریشد که  پرداخته سؤالگذاری به پاسخ به این مراکز سرمایه

دانشگاهی است. تراز با ایجاد سرمایه فکری و کارآفرینی ، اعطای مجوز به اختراعات، همگام و همانحصاری
نمودند که از آن جمله دفاتر انتقال فناوری،  تأسیسها ساختارهایی را ، بسیاری از دانشگاهسازیتجاریمنظور به

کوا و وونگ، با استفاده از (. Perkmann & Tartari, 2013باشند )های علم و فناوری و مراکز رشد میپارک
یی های تحقیقاتی، به تخمین کارآالیتخروجی و بر پایه تدریس و فع ورودی و 16ها و با تعریف تحلیل پوششی داده

ل (. هدف از تعیین عوامChuen Tse Kuah, 2011ها در خلق ثروت اقتصادی و فرهنگی پرداختند )دانشگاه
دسته به  7ران، به در بخـش کشاورزی ای نانو فناوریبه یو و  سازیتجاریتأثیرگذار در خلق ثروت دانشگاهی و 

 ,Hosseini شود )های عوامل زیربنایی، تولید، مدیریت، اقتصاد، تحقیق، اجتماعی/فرهنگی و فنی تقسیم مینام

Ansari & Esmaeeli, 2011ترین عامل خلق ثروت عنوان مهمکنند که دولت، بهودی و همکاران اشاره می(. بهب
 ب وی و ایجاد بازار مناسرد. ایجاد سیستم نوآوری ملقیق، نیاز به توجه ویژه در این حوزه دانتایج تح سازیتجاریو 

 ,Behboudiت هسـتند که نیاز به تالش زیادی دارند )نمودن توسط دولهای ساختاری برای عملیاتیویژگی

آن در فن  هایروشفناوری و  سازیتجاریپژوهی فرآیند زاده در طراحی مقاله آیندهنیا و نجفی(. هوشمندی2011
مبادالت و دادن به مند برای نظاممرجع منسجم و نظاممبادالت نوآورانه فناوری، معتقدند ارائه یک مدل بازار، بستر 

ارائه الگو و مدل مفهومی برای ارتقاء عملکرد فن بازار در بازار »خدمات پشتیبانی تحت عنوان:  انتقال فناوری و ارائه
کارگیری لگزیان و همکاران نیز لزوم به(. Hoshmandinia & Najafi zadeh, 2017، ضروری است )«ایران

های دولتی و آموزش عالی بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که مفاهیم و ابزارهای بازاریابی را در سازمان
ها و ارتقاء کیفیت خدمات های دولتی منجر به افزایش کارآمدی این سازمانکارگیری مفاهیم بازاریابی در سازمانبه

 (.Lagzian, Mortazavi & Bakhshi, 2016) شد خواهد
 

 پژوهش شناسی. روش3
ی و ازاریابوضوع بشامل خبرگانی از دانشگاه مازندران هستند که با م ،حاضر پژوهشجامعه و نمونه خبرگی 

با محقق  نفرشان 12ن تعداد اند که از اینفر بوده 19 هاآن ها آشنایی دارند. تعدادفناوری در دانشگاه سازیتجاری
اند، برخی در بخش ارتباط با عنوان خبره در این بخش با محقق همکاری داشتهاند. افرادی که بههمکاری داشته

ها و صنایع های آزاد برای ارگاناند که آموزشصنعت دانشگاه و برخی دیگر در بخش معاونت آموزشی دانشگاه بوده
به  آموزشی مشغول سازیتجاریافزارهای افزار و مغزار، سختافزبخش نرم و همچنین در نمایندرا پیگیری می

شده در اختیار های طراحیشده، پرسشنامهفعالیت هستند که جهت ارتباط با خبرگان نیز طی جلسات از قبل تعیین
 داده شد. هاآنقرار گرفت و توضیحات تکمیلی به  هاآن

بوده  2و دیمتل 1(، دلفی ساعتیSLR) ک ادبیاتشامل مرور سیستماتی ،حاضر پژوهشهای تحلیل در تکنیک
 10-1ساخته دلفی ساعتی با مقیاس حاضر شامل دو پرسشنامه محقق پژوهشها در گیری دادهاست. ابزارهای اندازه

                                                           
1. Delphi Saaty. 

2. Demattel. 
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)رویه  سازی ابزار پرسشنامه، از روایی ظاهریبرمنظور معتبهاند. بوده 4-0و مقایسات زوجی دیمتل با مقیاس 
 گیری ازسازی آن با بهرهبومی) ایو روایی سازه گیری از ادبیات موضوعی(رداندازهمتغیرهای مو استخراج اجزاء

 ،ارزیابی دو ویژگی اعتبار محتوایی ،اساسبراینشده است.  ای مقدماتی( استفادهنظرات متخصصان و نیز نمونه
دارای اعتبار محتوا بوده است  ،حاضر هشپژواست. یعنی پرسشنامه  صورت قضاوت کیفی بودهگیری بهزهمقیاس اندا

وسیله های پرسشنامه نیز بهو سازه شده اخذ پژوهشگیری از ادبیات موضوعی زیرا اجزاء متغیرهای مورداندازه
 . اندشده تأییدخبرگان 
مقاله و  عنوان 50شد و تعداد  های  اطالعاتی پرداختهع در بانکنابمرور ادبیات و شناسایی م، ابتدا بهمنظوربدین

هش، در وع، سؤال و هدف پژوها، با توجه به موضشدند. پس از بررسی عنوان مقاله کتاب مشخص 2رساله  و  6
ها و کامل محتوای مقاله طالعهشدند. پس از م عنوان کتاب انتخاب 2رساله و  3و عنوان مقاله  30بعد، تعداد  مرحله

تاب برای استخراج اطالعات متناسب با کرساله و یک  2 عنوان مقاله و 17یت ها، درنهالحاظ ساختار و یافته کتب از
رسشنامه دلفی ساعتی تنظیم پرا در قالب  هاآنمعیار،  47موضوع پژوهش انتخاب گردید. در گام بعدی، با استخراج 

ن معیارهای نهایی در عنوامعیار به21نهایت تعداد د که درگرفتن قرارسازی در اختیار خبرگان نموده و برای بومی
 د. گرفتن قرار موردتأییدافزار افزار، مغزافزار و سازمانافزار، نرمسختچهار بعد 

 

 ها. تحليل و یافته4

 ا. مرور سيستماتيک متغيره4-1
شد و تعداد  اختهاتی پردهای  اطالعع در بانکدر مرور سیستماتیک متغیرها  ابتدا به مطالعه ادبیات و شناسایی مناب

. شده است مشخص سازیتجاریکتاب مرتبط با موضوع بازاریابی، جذب مشتریان و  2و رساله  6عنوان مقاله و  50
 د.انشده ان کتاب پاالیشعنو 2رساله و  3و عنوان مقاله  30سپس با توجه به موضوع، سؤال و هدف پژوهش، تعداد 

ه و یک کتاب برای رسال 2 عنوان مقاله و 17ها و کتب، تعداد الهکامل محتوای مق در مرحله بعد، پس از مطالعه
 47تعداد  ،مرتبط و کتاب لعه مقاالت و رسالهمطا که باسب با موضوع پژوهش انتخاب گردید استخراج اطالعات متنا

 د.انانتخاب شده افزارزار و سازمانافافزار، مغزافزار، نرمسختاصلی متغیر  4معیار برای 
 

 سازي متغيرها . بومی4-2
ن بوده که آاکی از حعتی، بررسی نظرات کارشناسان و خبرگان در این مطالعه مستند به استفاده از تکنیک دلفی سا

ار با معی 21ها، تعداد دانشگاه فناوری سازیتجاریب مشتری و شده برای بازاریابی، جذمعیار استخراج 47از بین 
تعیین  هاگاهدانش فناوری سازیتجاریعنوان معیارهای اساسی بازاریابی و به 7توجه به عدد آستانه لحاظ شده یعنی 

با  مشاهده است. باشند که در جدول ذیل نیز قابلشرح میاند، این معیارها بدینگرفته گروه قرار 4شدند که در 
 بوده 7/0 هایی را که در آن مقدار هدف باالتر از عددنمره پژوهشدر این عبارات کالمی،  10تا  1توجه به طیف 

 است. شده گرفته درنظربودن متغیر عنوان عدد تأثیرگذار، بهاست
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 آموزشی فناوري سازيتجارييد خبرگان براي بازاریابی و تأیمعيارهاي مورد (.1)دول ج

 ردیف
ماهیت 
 متغیرها

 𝑺𝒋 𝒂𝒋 𝒃𝒋 𝒄𝒋 شاخص موردبررسی

1  
 
 

عوامل 
 افزاریسخت

 10 70/7 3 30/7 های ورزشی و فضای سبز سالن

 10 10/8 5 90/7 هاآزمایشگاه 2

 10 200/8 3 90/7 های آزاد و الکترونیکفضای آموزش 3

 10 40/8 3 76/7 ونقل و خودروهاحمل 4

 10 70/7 3 30/7 تجهیزات رستورانی 5

 10 400/8 3 03/7 تجهیزات اداری 6

7  
 
 

عوامل 
 افزارینرم

 10 70/7 5 63/7 سیستم مدیریت دانش مدون و نوین

 IT   36/7 3 80/7 10افزارهای نرم 8

 10 60/7 5 56/7 جویی کردن خدمات آموزشی و دانشترونیکیافزارهای مدون جهت الکرمن 9

10 
عنا، زن دانش،  تولید دانش و مایجاد مخاافزارهای پیشرفته جهت نرم

 انتقال دانش و فناوری، ترویج و اشاعه دانش و فناوری
43/8 5 90/8 10 

 10 30/8 3 70/7 هاآنها و محتویات کتاب 11

12  
 

عوامل 
 مغزافزاری

 10 70/7 3 30/7 های تدریسمهارت

 10 70/7 5 63/7 های مدیریتی امور آموزشی مهارت 13

 10 30/8 5 03/8 های کارشناسی امور آموزشیمهارت 14

 10 30/8 3 70/7 توانمندسازی آموزشی 15

 10 40/8 5 10/8 های اداری امور آموزشیمهارت 16

17  
 

عوامل 
 افزاریسازمان

 10 00/8 1 16/7 مراکز کارآفرینی

 10 50/7 3 16/7 نوپا در مراکز رشد  هایشرکت 18

 10 800/7 3 36/7 های علم و فناوریپارکهمکاری با  19

 10 10/8 5 90/7 مرکز ارتباط با صنعت 20

 10 80/8 1 70/8 پایگاه آموزش دانشجویان در صنعت 21
 

عنوان معیارهای برگان بهخنظر  بوده است، از 7/0معیارهای فوق با توجه به اینکه دارای میانگین باالتر از عدد 
 تعیین شدند. هادانشگاه فناوری سازیتجاریاساسی بازاریابی و 

 

 ين متغيرها. روابط ساختاري ب4-3
ـ   ،اندشده بندیبقهگانه منتخب که در چهار گروه ط21ن روابط ساختاری بین معیارهای منظور تعییبه ی مراحـل اجرای

 اند:شده شرح انجامتکنیک دیمتل بدین
 گام اول: محاسبه میانگین نظرات خبرگان

و  تـأثیر ، ر تعیین نفوذ عوامل بر یکدیگرمنظوشده توسط خبرگان، بهبه پرسشنامه مقایسات زوجی تکمیل مستند
 شد. رکدام از معیارها بر دیگری تعیینتأثر ه

 گام دوم: محاسبه ماتریس اثرات مستقیم
سـپس   ،شـد  النرمـ  تریس ابتدایی مقایسات زوجـی برای محاسبه ماتریس اثرات مستقیم میان متغیرها، ابتدا ما

م عناصـر بـر   غیرمسـتقی  وماتریس روابط اثرات کل معیارها تعیین گردیدند. درواقع مجموعه نامحدود از آثار مستقیم 
 ند.اصورت یک تصاعد هندسی محاسبه شدهبهیکدیگر 
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 امل اثرگذارمراتب و ساختار ممکن عوگام سوم: تعیین سلسله
کننده صتوسط سایر عناصر که مشخ هاآن قرارگرفتننفوذ تحتنیز  نفوذ عوامل بر یکدیگر و ترتیب ،در این گام

 د.انمشخص شده ،مراتب آن عناصر استساختار ممکن از سلسله
هـای حاصـل از   داده براسـاس پس از طـی مراحـل اجرایـی تکنیـک دیمتـل       ،حاضر پژوهشهای تحلیلی یافته
 الـب جـداول  مازنـدران، نتـایج حاصـله در ق    دانشگاهخبره منتخب در 12ه مقایسات زوجی و تحلیل نظرات پرسشنام

شده است.  مستقیم و غیرمستقیم( محاسبه) و ماتریس روابط کل است. درواقع ابتدا ماتریس نرمال شده نمایش داده
هـای  مجموع سطرها و ستون آوردندستبهپس از این مقادیر به علت حجم زیاد در متن مقاله گنجانده نشده است، 

ــاتریس  𝑇( ،𝑑𝑖م − 𝑟𝑖( و )𝑑𝑖 + 𝑟𝑖کــه در آن  شــوند( محاســبه مــی𝑑𝑖  و𝑟𝑖   ــب جمــع ســطر و ســتون ــه ترتی ب

𝑑𝑖)مانند: دسته اعداد باقی می نهایت دو در شد بیانکه گونهباشند. همانمی 𝑇هایماتریس + 𝑟𝑖) دهنده که نشان

𝑑𝑖)اهمیت معیارها و  − 𝑟𝑖) اند.و یا وابسته علیدهنده آن است که معیارها از نوع نشان 
 آید. می دستبهبعد از محاسبه میانگین با استفاده از فرمول زیر ماتریس اثرات مستقیم 

𝑁 =  𝑉𝐷;  𝑉 =  min {1/ 𝑚𝑎𝑥
𝑖

∑ 𝑑𝑖𝑗  ,
1

𝑚𝑎𝑥
𝑗

∑ 𝑑𝑖𝑗} , 𝑖, 𝑗 ∈ {1,2, … , 𝑛}𝑛
𝑖=1

𝑛

𝑗=1

 

 شده است. از فرمول زیر محاسبهسپس ماتریس اثرات کل با استفاده 

𝑆𝑡→∞ = 𝑀 + 𝑀2 + 𝑀3 + ⋯ + 𝑀𝑡 = 𝑀
𝐼 − 𝑀𝑡

𝐼 − 𝑀
;  𝑙𝑖𝑚𝑡→∞ = 0 

𝑆𝑡→∞ =
𝑀

𝐼 − 𝑀
= 𝑀(𝐼 − 𝑀)−1 

آورد. این  دستبه( D+R, D-Rبرداری از مجموعه داده از )توان با نقشهسپس نمودار علت و معلول را می
 شود:میزان با استفاده از فرمول ذیل محاسبه می

𝑇 = [𝑡𝑖]𝑛×𝑛 ,   𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 

𝐷 = [∑ 𝑡𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

]  𝑛×1

        = [𝑡𝑖]𝑛×1 = [𝑑𝑖]𝑛×1, 

𝑅 = [∑ 𝑡𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

]  𝑛×1

        = [𝑡𝑗]𝑛×1 = [𝑟𝑗]𝑛×1, 

 متغیرها در جدول زیر آمده است: قرارگرفتننفوذ ترتیب نفوذ و تحت
 

 معيارها قرارگرفتننفوذ ترتيب نفوذ و تحت (.2)جدول 
 D R D+R D-R متغیرها اختصار

A1 0.015 6.278 3.1316 3.1469 های ورزشی و فضای سبز سالن 

A2 1.122 6.447 2.6626 3.7847 هاآزمایشگاه 

A3 0.128 6.499 3.1856 3.3134 های آزاد و الکترونیکفضای آموزش 

A4 0.158 6.314 3.0777 3.2360 ونقل و خودروهاحمل 

A5 0.236 6.865 3.3143 3.5505 تجهیزات رستورانی 

A6 0.165 6.552 3.1932 3.3583 تجهیزات اداری 

A7 0.294 6.713 3.5034 3.2093 سیستم مدیریت دانش مدون و نوین-  

A8 افزارهای نرمIT   3.0599 3.6347 6.695 0.575-  
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 D R D+R D-R متغیرها اختصار

A9 0.353 6.683 3.1650 3.5178 ویی افزارهای مدون جهت الکترونیکی کردن خدمات آموزشی و دانشجنرم 

A10 
نتقال عنا، اافزارهای پیشرفته جهت ایجاد مخازن دانش،  تولید دانش و منرم

 دانش و فناوری، ترویج و اشاعه دانش و فناوری
3.4583 3.1351 6.593 0.323 

A11 0.955 6.201 2.6232 3.5778 هاآنها و محتویات کتاب 

A12 0.828 6.298 2.7346 3.5631 های تدریسمهارت 

A13 0.170 5.910 3.0400 2.8697 های مدیریتی امور آموزشی مهارت-  

A14 0.051 5.853 2.9009 2.9518 های کارشناسی امور آموزشیمهارت 

A15 0.219 6.512 3.1467 3.3657 توانمندسازی آموزشی 

A16 0.175 6.358 3.0916 3.2667 های اداری امور آموزشیمهارت 

A17 0.098 5.897 2.9975 2.8999 کارآفرینی مراکز-  

A18 0.510 6.032 3.2713 2.7611 نوپا در مراکز رشد  هایشرکت-  

A19 0.504 5.847 3.1758 2.6717 های علم و فناوریهمکاری با پارک-  

A20 1.280 6.911 4.0951 2.8155 مرکز ارتباط با صنعت-  

A21 1.298 7.020 4.1588 2.8607 پایگاه آموزش دانشجویان در صنعت-  

 
وان با تل را میو معلو متغیرها آمده است که نمودار علت قرارگرفتننفوذ ، ترتیب نفوذ و تحتدر جدول فوق

. اندشده داده نشانخوبی این روابط به ،زیر آورد. در نمودار دستبه( D+R, D-Rبرداری از مجموعه داده از )نقشه
دارند، رار قط افقی زیرخ و معیارهایی که معیارهای اثرگذار ،خط افقی قرار دارند معیارهایی که در قسمت باالی

 معیارهای اثرپذیر هستند.

 
 اثرگذاري و اثرپذیري و اهميت معيارها (.1)نمودار 

 
متغیرهای اثرگذار و  ،معیارهایی که در قسمت باالی خط افقی قرار دارند ،که در نمودار فوق پیداستگونههمان

های ورزشی و متغیرهای سالن ،نمودار فوق به اثرپذیر هستند. درواقع با توجه ،معیارهایی که زیرخط افقی قرار دارند
ونقل و خودروها، تجهیزات رستورانی، های آزاد و الکترونیک، حملها، فضای آموزشسبز، آزمایشگاه فضای

پیشرفته  افزارهایکردن خدمات آموزشی و دانشجویی، نرمجهت الکترونیکیافزارهای مدون رمتجهیزات اداری، ن
ها و تولید دانش و معنا، انتقال دانش و فناوری، ترویج و اشاعه دانش و فناوری، کتابجهت ایجاد مخازن دانش، 
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های رتهای کارشناسی امور آموزشی، توانمندسازی آموزشی و مهاهای تدریس، مهارت، مهارتهاآنمحتویات 
سیستم  و متغیرهای ر قسمت باالی خط افقی قرار دارندمتغیرهای اثرگذار هستند زیرا د ،اداری امور آموزشی

 هایشرکتهای مدیریتی امور آموزشی، مراکز کارآفرینی، ، مهارتITافزارهای نرممدیریت دانش مدون و نوین، 
کز ارتباط با صنعت و پایگاه آموزش دانشجویان در صنعت فناوری، مروهای علمنوپا در مراکز رشد، همکاری با پارک

 متغیرهای اثرپذیر هستند.
میت آن دهنده میزان اهنشان ،چه معیارها به سمت راست در محور افقی تمایل داشته باشند، هراینبرعالوه

 ،اساس این ربندران است. فناوری آموزشی دانشگاه ماز سازیتجاریمعیار در موضوع بازاریابی، جذب مشتری و 
ر ت و معیادارای بیشترین اهمی ،ان در صنعتمعیار پایگاه آموزش دانشجوی ،شودگونه که مالحظه میهمان

 .دارای کمترین اهمیت است ،های کارشناسی امور آموزشیمهارت

 

 گيري. بحث و نتيجه5
های اقتصادی جامعه که ها در فعالیتای به نقش دانشگاهیژهوتوسعه، توجه یافته و درحالامروزه در جوامع توسعه

چه هر ران آموزش عالی تالش دارند کهگذاشود و سیاستها هستند، میری دانشگاهکننده عمده فناومصرف خود
کنندگان فها را در بخش صنعت و جامعه که رکن اصلی مصربیشتر دانش و فناوری تولیدشده توسط دانشگاه

ل نمایند و ملی تبدیعها هستند، مورداستفاده قرار دهند و با این سیاست دانش نظری را به دانش فناوری دانشگاه
ست که مر باعث شده اا. همین شد خواهدر جامعه ها دهکنندگان فناوری دانشگااین خود باعث تغییر رفتار مصرف

های قشنها اضافه شود. به این دلیل در سراسر جهان، های آموزش و پژوهش دانشگاهنقش فعال اقتصادی به نقش
کارآفرین  هایدانشگاهکنندگان دانـش علمـی، بـه و خلق آموزش کنندگانتأمینعنوان ها بهابتدایی و سنتی دانشگاه

دانش و  سازیتجاریهای مضاعف بازاریابی دانش، جذب مشتری و  ها دارای نقشتغییر هستند و دانشگاه در حال
وجباتی باشند. البته این امر خود مای میخصوصی در اقتصاد محلی و منطقه هایشرکتمشارکت فعـال در توسـعه 

و تخصص  انش فنیبردن دت آموزشی و باالکلیه خدما ارائهبردن خالقیت و نوآوری در را در بهبود کیفیت و باال
شر علم و نولید و ه در تخدمات نوین آموزشی و کمک به دانشگاهیان جهت افزایش سهم دانشگا ارائهکارکنان برای 

ادبیات  با مرور پژوهشر این دوجود خواهد آورد. در راستای برنامه توسعه کشور به ویژهتوسعه مرزهای دانش به
اریابی، نظر بازاز م د در دانشگاهمعیارهای مهم و اثرگذار آموزشی موجو ،هاآنوتحلیل زیهموضوعی مربوط و تج

توسط  لفی فازیدفاده از تکنیک در دانشگاه مازندران شناسایی و با است هاآنفناوری  سازیتجاریجذب مشتری و 
ی صلی بررسادر چهار گروه  هاآنخبرگان پاالیش نموده و سپس با کمک تکنیک دیمتل، روابط علی و معلولی 

 د.انشده
 

 افزار. سخت5-1
متغیر فرعی تعیین  6افزار در پس از بررسی و مطالعه مقاالت مختلف، ابعاد فرعی متغیر سخت ،در این پژوهش

ونقل و خودروها، های آزاد و الکترونیک، حملها، فضای آموزش، آزمایشگاهسبز های ورزشی و فضایسالنگردیدند. 
افزارهایی هستند که در تعامل با که درواقع همان ابزارها، تجهیزات و سخت زات رستورانی و تجهیزات اداریتجهی
هماهنگ  Hosseini et al., (2011)افزار هستند و با تحقیقات افزار، مغزافزار و سازماندیگر فناوری یعنی نرمابعاد 

به یو و نانو فناوری در بخـش  سازیتجاریل تأثیرگذار در خلق ثروت دانشگاهی و هستند که به تعیین عوام
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 Hoshmandinia & Najafi zadeh با کارمؤلفه عوامل ساختاری و زیربنایی،  لحاظ ازران پرداختند. ـاورزی ایکش

بستر مبادالت نوآورانه  آن در فن بازار، هایروشفناوری و  سازیتجاریپژوهی فرآیند طراحی آیندهکه به   (2017)
 & Pajuhesh Jahromi, Pourkarimi باکارلحاظ مؤلفه زیرساخت  ازهماهنگ هستند.  ،فناوری پرداختند

Akhavan (2016)  باندروازهبر عامل  تأکیدها؛ با دستاوردهای تحقیقات دانشگاه سازیتجاریکه مدل مفهومی 
 سازمانی مشابهت دارند.مؤلفه عوامل درونلحاظ  فناوری دانشگاهی را طراحی نمودند، از

یافته  توسعه هاآندر  گیری اقتصاد مبتنی بر دانش هستند. زیرا دانش زیادیابزار مهمی در تسهیل شکل ،هادانشگاه
کننده توسعه اقتصادی و اجتماعی عمل کنند. بنابراین موارد عنوان تسریعتوانند بهها میو رسوب نموده و لذا دانشگاه

هدف  با سازیریتجاگردند: ایجاد مرکز خدمات فناوری، بازاریابی، جذب مشتری و پیشنهاد می زمینه اینذیل در 
، ایجاد و دانشگاه داخل و خارج هایشرکتایده و  رانه به دانشجویان و اساتید صاحبخدمات فناورانه و نوآو ارائه

 های مختلف علوم.اخهشالمللی و با امکانات خاص در تقویت مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوری توانمند در تراز بین
 

 افزار. نرم5-2
مورد شناسایی شدند.  5افزار در افزاری نیز پس از بررسی و مطالعه مقاالت مختلف، ابعاد فرعی متغیر نرماز منظر نرم

کردن خدمات آموزشی افزارهای مدون جهت الکترونیکیرم، نITافزارهای سیستم مدیریت دانش مدون و نوین، نرم
افزارهای پیشرفته جهت ایجاد مخازن دانش،  تولید دانش و معنا، انتقال دانش و فناوری، ترویج و و دانشجویی، نرم

 & Wynn & Jones (2017)  ،Rhoades، که تحقیقاتهاآنها و محتویات اشاعه دانش و فناوری و کتاب

Stensaker (2017) ،Kalar & Antoncic (2015)  وPerkmann & Tartari (2013) کد باز انتقال  لحاظ از
باز  کد لحاظ از Hoshmandinia & Najafi zadeh (2017)در دانشگاه،  سازیتجاریدانش، فناوری و 

در محیط کار، افزایش مؤثر برقراری ارتباط بایست به با پژوهش حاضر مشابهت دارند. بنابراین می ITافزارهای نرم
 ای گردد.آموزشی، بازاریابی و توسعه خالقیت و نوآوری توجه ویژههای مهارت

 

 . مغزافزار5-3
های مدیریتی های تدریس، مهارتمهارتمورد شناسایی شدند.  5از منظر مغزافزاری، ابعاد فرعی این متغیر شامل 

که با زشی اری امور آموهای ادهای کارشناسی امور آموزشی و توانمندسازی آموزشی و مهارتامور آموزشی، مهارت
 لحاظ از Hosseini et al., (2011)باز آموزش و فضای آموزشی،  کد لحاظ از Kuah & Wong (2011)تحقیقات 

اعی و شد اجتمرباعث  با پژوهش حاضر مشابهت دارند که همین موضوع خودکد باز رشد اجتماعی و تبادل فرهنگی 
جامعه(  هایت کلن صنعت و در ،ها )اعم از دانشجویانزشی دانشگاهکنندگان فناوری آموتبادل فرهنگی کلیه مصرف

 .شد خواهد
های آموزشی و ورههای فنی، فناوری و آموزشی و بازاریابی از طریق برگزاری دمهارت زمینه اینشود در توصیه می

ساز و عوامل کسب موفقیت تر از شرایط زمینههای تخصصی افزایش یابد. همچنین مسئولین با شناخت دقیقکارگاه
 های اجرایی مؤثر نمایند.برنامهها و طراحی ها، اقدام به تدوین سیاستفناوری در دانشگاه سازیتجاریدر بازاریابی 
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 افزار. سازمان5-4
نوپا در مراکز  هایکتشرمورد هستند: مراکز کارآفرینی،  5افزار نیز ابعاد فرعی این متغیر شامل از منظر سازمان  

ه با ک صنعت ن درهای علم و فناوری، مرکز ارتباط با صنعت، پایگاه آموزش دانشجویارشد، همکاری با پارک
ر انتقال کد باز دفات لحاظ از Pajuhesh Jahromi et al., (2016)و  Perkmann & Tartari (2013)تحقیقات 

 تحقیقات .با پژوهش حاضر مشابهت دارندنوپا،  هایشرکتهای علم و فناوری و مراکز رشد و فناوری، پارک
 کنندگان عمده فناوری آموزشیاز مصرفداخلی یک شرکت که یکی  توان جایگزین تحقیقاتدانشگاهی را نمی

های بیشتر، توسط سازی موفقیتهای شرکت به کاربرد دنبالواناییرتقای تاها هستند، نمود. بلکه باید برای دانشگاه
ها خارج از شرکت ایجادشدهکارگیری دانش جدید ش و بهتوانایی پذیر–ها به ظرفیت و قابلیت جذب آنان شرکت

 بستگی دارد.
ر تسهیل سازی و حامی دولتی دددارقانونی، تحقیقاتی، استان های نهادهایبایست در افزایش حمایتولین میمسئ
خش حقیقاتی بتکردن نیازهای و برطرف شناختهمچنین  ها تالش نمایند.دانشگاه سازیتجارییند بازاریابی فرآ

 ژه قرار گیرد.داشتن آن از مسائلی است که باید موردتوجه ویروز نگهصنعت و به
 

 ها و تحقيقات آینده. محدودیت6
های ذیل محدودیت ،کنندگان آنبرای مصرفها فناوری آموزشی دانشگاه سازیتجاریدر مورد  ،در این مطالعه

 اند:شده شناخته
 .گذاری در تحقیقات بنیادیکمبود سرمایه

رای منافع ملی ب هدف تولید نتایج تحقیقات در مأموریت بخش دانشگاهی با سازیتجاری قرارگرفتنعدم 
 .کنندگانمصرف

 در بخش دانشگاهی. سازیتجاریسازی هماهنگ با کمبود فرهنگ
 .سازیتجاریهای بازدارنده از وجود سیاست

 انتقال فناوری دانشگاهی. منابع مالی و انسانی در نهادهای کمبود

 هی.گذاران با بخش دانشگاصنعت و سرمایههای تفاوت دیدگاه

 سازی.نمونه کمبود بودجه جهت مرحله

 نوبنیاد. هایشرکتاندازی جهت راه پذیرگذاری مخاطرهکمبود سرمایه

قابل از گذاران به همراه کمبود شناخت متکمبود اطمینان متقابل بین بخش دانشگاهی، صنعت و سرمایه
 رو است.هروب هاآنبخش با ها و فشارهایی که هر محدودیت

 گذاران.نعت و سرمایهتحقیقات دانشگاهی از طرف دولت، ص سازیتجارینشدن اثرات به حد کافی جدی گرفته

 وآوری.نعنوان منابع عدم تلقی صنایع کوچک و متوسط از بخش دانشگاهی به

 گردد:البته برای تحقیقات آتی به خوانندگان و پژوهشگران موارد ذیل پیشنهاد می

افزاری در مانهای پژوهشی، مهارتی و سازوریفنا سازیتجاریارائه چهارچوب تبیین بازاریابی، جذب مشتری و 
 ها.دانشگاه

 ها. انشگاهدمحصوالت دانشی و فناورانه  سازیتجاریارائه مدل تعاملی فشار علم و کشش بازار 
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 . سپاسگزاري7
حاضر  ی پژوهشاری در اجراحمایت مالی، معنوی و همک خاطربهاز معاونت محترم پژوهشی دانشگاه مازندران    

 شود.سپاسگزاری می
 

 منابع 

مطالعـات   نسـل چهـارم.   هـای دانشـگاه تحقیقـات در   سـازی تجـاری  .(1396پور، علیرضـا و عنـایتی، ترانـه )   عالی
 .  76-53(، 26)7، دانش راهبردی ایرشتهمیان

ار مرتبط بـا یـادگیری،   بررسی عوامل مؤثر در ک .(1386اصغرپور، سعید؛ شعبانعلی فامی، حسین و عالم بیگی، علی )
قتصاد ادانشکده ، ، دانشگاه تهرانمنتشرنشدهشاهدی از دانشجویان علوم کشاورزی دانشگاه تهران، تحقیق 

 و توسعه کشاورزی.

بر  تأکیدبا  بنیاندانشمحصوالت  سازیتجاری هایچالش .(1397تبی و نقدی، بهمن )پور، مجآزاد، ناصر؛ محمدی
 وسـعه(، تتصاد مـالی و  )اق اقتصاد مالی : پارک فناوری دانشگاه تهران(. موردمطالعه) بخش بازاریابی و مالی

12(44 ،)189-207. 

در ایران: یـک  تحقیقات  سازیتجاریتایج ارزیابی ن .(1390خانی، مرتضی )بهبودی، مهدی؛ جلیلی، نازنین و موسی
 .275-261 (،7)6 المللی،وکار بینمدیریت و کسب مدل معادله ساختاری.

هـای  یژگـی (، واکـاوی و 1394بیژنی، مسعود؛ فالح حقیقی، نگین؛ کرمی، غالمحسین و عسکری قـدس، محمـد )  
: موردمطالعـه های کشاورزی )ر دانشکدهکارآفرینی د و بازدارندهبرنده کارآفرینانه و عوامل پیش شناختیروان

 .94-79(، 1)8، های ترویج و آموزش کشاورزیپژوهش المی(.دانشگاه آزاد اس 5واحدهای منطقه 

فضـای   صنعت در کشـور.  حلقه گمشده پژوهش ودانش؛  سازیتجاری .(1387و قربانعلی، امیر ) امیرحسینبرنایی، 
 . 23-22(،  16، )نانو

آمـدهای  بررسـی عوامـل مـؤثر بـر در     .(1388دزاده، مصطفی؛ صمدی، سعید و ساکتی، پرویز )نیا، شهرام؛ عماهاشم
، ریـزی در آمـوزش عـالی   پـژوهش و برنامـه  صنعتی ایران.  هایدانشگاهاختصاصی تحقیقات دانشگاهی در 

(52 ،)1-21 . 

آن  هـای روشفناوری و  سازیتجاریپژوهی فرایند دهآین. (2017زاده، نادره السادات )نیا، شهرزاد و نجفیهوشمندی
 .40-19(، 11)28مدیریت(،  هایپژوهشپژوهی مدیریت )آیندهدر فن بازار، بستر مبادالت نوآوری فناورانه. 

دانش در حوزه سالمت در  سازیتجاریارائه الگوی بومی  .(1397کریم زاده، صمد ) و ناظم، فتاح ؛کریمی، معصومه
 .310-296(، 4)9 شاپور، توسعه آموزش جندی م پزشکی در شهر تهران.دانشگاه علو

سـید   بـی، داوود. اعرا مدیریت تکنولوژی: رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت، ترجمه: ایزدی، .(1392خلیل، طارق )
 فرهنگی. هایپژوهشدفتر . چاپ هفتم، تهران: محمد

رد آموزش عالی در مو نظرانصاحبمطالعه کیفی دیدگاه  .(1395بخشی، فاطمه ) و مرتضوی، سعید ؛لگزیان، محمد
 .117-89(، 3)3، کنندهمصرفمطالعات رفتار بازاریابی خدمات در بخش دولتی. 

 هـای شـرکت : موردمطالعـه ) هـا شرکترابطه بین فلسفه بازاریابی و عملکرد  .(1395کریمی، شعیب ) و مهدیه، امید
 . 21-1(، 3)3 ،کنندهمطالعات رفتار مصرفتولیدی صنعتی(. 

رشـد   .وتوسـعه حقیـق تدر مراکز  هاآنسازی و تجاری هافرصتطراحی مدلی جهت تعیین . (1387موسایی، احمد )
 .21-13(، 14)4 فناوری،
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دسـتاوردهای تحقیقـات دانشـگاهی:     سـازی تجـاری عوامـل مـؤثر بـر     سـازی مدل .(1396پژوهش جهرمی، امین )
-265(، 2)9دولتی شـهر تهـران(،    هایدانشگاهفنی مهندسی  هایدانشکده: موردمطالعه) رویکردی آمیخته

286. 

دسـتاوردهای   سـازی تجـاری مـدل مفهـومی    .(1395اخوان، امیرناصـر ) و  امین، پورکریمی، جواد ؛پژوهش جهرمی
 .39 -53(، 3)8، م و فناوریسیاست عل فناوری دانشگاهی. باندروازهبر عامل  تأکید؛ با هادانشگاهتحقیقات 

ن، رویکـرد آمیختـه،   دولتـی ایـرا   هایدانشگاهتوسعه مدلی برای تخصیص منابع داخلی در  .(1389سعیدی، احمد )
 .دانشگاه شهید بهشتیدکتری،  نامهپایاندانشگاه شهید بهشتی،   موردمطالعه

اقتصـادی کشـورهای جـی    د ری بر رشحقوق مالکیت فکری و نوآو تأثیر .(1390) ، ابولفضل و خانی، زهراآبادیشاه
 .115-79، 28، مجله راهبرد .15

الگـوی بازاریـابی    طراحی .(1398نوابخش، مهرداد ) ؛صالحی امیری، رضا ؛مشبکی اصفهانی، اصغر ؛تقدیمی، توران
ر العـات رفتـا  مط : تـابلو نقاشـی(.  موردمطالعـه ) کننـده صادرات محصوالت فرهنگی با توجه به رفتار مصرف

 . 332-311(، 1)6، کنندهمصرف
دانش( در شـرایط   سازیتجاری) تعامل بین فشار علم و کشش بازار .(1393مدهوشی، مهرداد )و  تورنگ، سیدکمال

ــی،  ــاد تحریمـ ــرانس   اقتصـ ــین کنفـ ــیندومـ ــیبـ ــریم،   المللـ ــرایط تحـ ــاد در شـ ــر، اقتصـ  بابلسـ
https://civilica.com/doc/309556 
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 232 ...و مشتریان جذب بازاریابی، بر مؤثر عوامل چهارچوب ارائه
   

 نویسندگان این مقاله:

 

ی ت صنعتدانشگاه شمال و دانشجوی دوره دکتری رشته مدیری علمی هیئتعضو  ملی؛محمد خراسانی آ

تحقیقاتی بوده است.  پروژه 3عنوان کتاب و مجری 12عنوان مقاله،  150)تولید و عملیات(، نویسنده بیش از 
وکارهای گذاری، کسبسرمایه لی وی؛ آموزش، پژوهش و مشاوره در حوزه کارآفرینی،ترین عالئق شغمهم

 باشد. وکارها میهای بالینی در مورد انواع کسبز ارائه مشاورهبنیان و نیدانش

نی(، کارآفری و)صنعتی  و استاد تمام دانشگاه مازندران در رشته مدیریت علمی هیئتعضو  حسنعلی آقاجانی؛دکتر 

عنوان پژوهشگر بار به 8نون پروژه تحقیقاتی و نیز تاک 14عنوان کتاب، مجری  17عنوان مقاله،  750نویسنده بیش از 
ترین عالئق شغلی وی؛ تاکنون بوده است. مهم 1384های و فناور نمونه در استان و دانشگاه مازندران طی سال

یز ارائه نبنیان و وکارهای دانشاندازی کسبآموزش، پژوهش و مشاوره در حوزه کارآفرینی، نوآوری، فناوری و راه
  باشد.وکارها میماندگاری کسب منظور پایدارسازی وهای بالینی بهمشاوره

 

 مدیریت ن در رشتهو استاد تمام دانشگاه مازندرا علمی هیئتعضو  عبدالحميد صفایی قادیکالیی؛دکتر 

 س دروس مرتبط را دربا دانشگاه مازندران همکاری داشته و تدری 1378صنعتی )تولید و عملیات(، از سال 
، گیریتصمیم، های مدیریت تولیدغلی وی؛ آموزش و پژوهش در حوزهترین عالئق شکارنامه خود دارد. مهم

 باشد.یات و . . . میکاربردهای تحقیق در عمل

 ن، دارایشگاه مازندراو استادیار گروه مدیریت صنعتی دان علمیهیئتعضو  حميدرضا فالح الجيمی؛دکتر 

ترین عالئق شغلی وی؛ مبا دانشگاه مازندران همکاری دارد. مه 1393مدرک دکتری از دانشگاه تهران، از سال 
چهارم  الب صنعتیگیری چندمعیاره، تحقیق در عملیات و انق، تصمیمکنندگانتأمینبندی و توسعه ارزیابی، بخش

  باشد. می
 


